JEUGDVOORDEELPAS EN
JEUGDVOORDEELBONNEN
Wat is de jeugdvoordeelpas?
De jeugdvoordeelpas geeft recht op 50% korting op alle vrijetijdsactiviteiten voor
kinderen en jongeren, georganiseerd door de gemeentelijke jeugd –en sportdienst van
Zuienkerke zoals:
• Gemeentelijke speelpleinwerking;
• Sportkampen;
• Activiteiten en uitstappen voor jongeren;
• Voetbal;
• Crea-atelier;
• Andere….

Wat zijn de jeugdvoordeelbonnen?
De jeugdvoordeelbonnen kunnen gebruikt worden voor deelname aan
vrijetijdsactiviteiten die door andere organisaties worden ingericht zowel binnen als
buiten de gemeente, zoals:
• Lidgeld jeugdverenigingen;
• Sportclubs en sportkampen;
• Deelname aan kampen van jeugdverenigingen;
• Muziek -en tekenacademie;
• Andere….
De jeugdvoordeelbonnen kunnen aangekocht worden voor 6 euro en hebben een
waarde van 10 euro (40% korting).
De jeugdvoordeelbonnen kunnen enkel gebruikt worden voor betalingen voor het
kind/ de jongere voor wie ze werden aangekocht.

Wie kan ze aankopen en wat moet je meebrengen?
De jeugdvoordeelpas en de jeugdvoordeelbonnen worden aangevraagd voor
kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar onder de volgende voorwaarden:
• De kinderen/jongeren moeten in Zuienkerke gedomicilieerd zijn of 1 van de
ouders is gedomicilieerd in Zuienkerke.
• De ouders zijn leefloongerechtigd of hebben recht op het equivalent leefloon
OF
• De ouders hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT) van hun
ziekenfonds OF
• De ouders zijn in schuldhulpverlening (CSR of budgetbeheer).
Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met een recent attest
van het ziekenfonds betreffende de verhoogde tegemoetkoming.
Voor ouders in schuldhulpverlening dient een attest van de schuldbemiddelaar of
budgetbeheerder voorgelegd te worden waaruit blijkt dat het gezin op het moment
van de aanvraag onder budgetbeheer of collectieve schuldenregeling staat. Hier wordt
rekening gehouden met de werkelijk beschikbare bestaansmiddelen.

Hoe werkt het?
Per kalenderjaar wordt een maximaal budget van 100 euro per kind/jongere voorzien
voor de tussenkomst in de jeugdvoordeelpas en/of jeugdvoordeelbonnen.
D.w.z. voor het kind/jongere kunnen maximaal 25 jeugdvoordeelbonnen aangekocht
worden per kalenderjaar of kan de 50% korting van de jeugdvoordeelpas maximaal
100 euro per kalenderjaar bedragen, of een combinatie van beide kan per
kalenderjaar maximaal 100 euro bedragen.
Kinderen/jongeren op een jeugdvoordeelpas kunnen ook jeugdvoordeelbonnen
aankopen.
Ongebruikte jeugdvoordeelbonnen kunnen niet omgeruild worden.
Voorbeeld:
Een gezin heeft een zoon van 6 jaar en een dochter van 8 jaar. Beide kinderen hebben elk recht op een
tussenkomst van 100 euro:
o De zoon gaat 40 dagen naar de speelpleinwerking (4 euro/dag). Via de jeugdvoordeelpas
krijgt de zoon een korting van 50% en moet hij maar 80 euro betalen (i.p.v. 160€). Er rest nog
20 euro over om bijvoorbeeld 5 jeugdvoordeelbonnen aan te kopen of om nog voor 20 euro
aan een andere activiteit deel te nemen georganiseerd door de gemeentelijke jeugd –en
sportdienst van Zuienkerke.
De dochter gaat op sportkamp in Brugge en koopt hiervoor 15 jeugdvoordeelbonnen
(aankoopprijs van de bonnen is 90 euro, de effectieve waarde van de bonnen is in totaal 150
euro). De tussenkomst van het OCMW bedraagt 60 euro. Er rest nog 40 euro over om gebruikt
te maken van de jeugdvoordeelpas waarbij de dochter bijvoorbeeld nog voor max. 20 dagen
aan de helft van de prijs naar de speelpleinwerking kan (50% van 80 euro is 40 euro) of met
de resterende 40 euro kunnen er nog eens 10 jeugdvoordeelbonnen aangekocht worden.

Waar aankopen
aankopen?
kopen?
De jeugdvoordeelpas en de jeugdvoordeelbonnen aanvragen kan bij de sociale dienst
van het OCMW en de jeugddienst van de Gemeente Zuienkerke van 1 januari tot 31
december.
De jeugddienst is open elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en bevindt
zich in het gemeentehuis gelegen in de Kerkstraat 17 te Zuienkerke (eerste verdieping),
e-mail: jeugddienst@zuienkerke.be
In juli en augustus elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur bij de
gemeentelijke speelpleinwerking. De gemeentelijke speelpleinwerking vindt plaats in
het Sportcentrum van Meetkerke. Adres: Oude Molenweg 15 te Meetkerke.
De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke bevindt zich in het gemeentehuis (eerste
verdieping) en is elke voormiddag open van 08.30 tot 12.00 uur of op afspraak in de
namiddag (tel. 050/42.79.98), sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be.
Vanaf 1 juli 2017 voert de Gemeente Zuienkerke in samenwerking met het OCMW
Zuienkerke de jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen in.

